SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA E COLAÇÃO DE GRAU – TURMA 2017-1
Senhores Graduandos
Aproximam-se as solenidades atinentes ao término do curso, contudo, faz-se necessário lembrar que o
DEFERIMENTO DO DIPLOMA e a COLAÇÃO DE GRAU do acadêmico (nas datas previstas) dependerão dos seguintes
itens:


Protocolo do requerimento: para quem apresentar a monografia até 11/08/2017 – solicitar até 19/08/2017.
Para os demais, até 48 horas após a apresentação da monografia.
Protocolo online, DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - 1ª VIA, através do portal do aluno. Na justificativa, informar a
data da colação de grau, e-mail e telefone atualizados, bem como anexar documento de identificação com
foto (oficial) ou entregar na Central de Atendimento ao Acadêmico (CAA), até 24 horas da solicitação.
Para solicitação do diploma o formando deverá estar regular com todos os setores da IES (ausência de
pendências: notas, frequência, conclusão do estágio, atividades complementares, documentos, dentre outros).
Obs.: O formando deverá estar ciente de que, para a emissão do diploma, os documentos pessoais entregues na

secretaria não poderão ter divergência de dados, bem como deverão estar com o nome atual da pessoa. (Verificar se
mudou de nome por motivo de casamento, divórcio etc. e se tem divergência de dados e providenciar a devida
alteração).
ATENÇÃO!
A Avaliação Institucional deverá ser respondida através do link https://goo.gl/z5kWU3 até o momento da
solicitação do diploma. Se o formando não responder, não poderá dar entrada na solicitação do diploma.
>>> NÃO HÁ COBRANÇA DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA <<<
1ª Data da Colação de Grau: com solenidade: 30/09/2017 -

Local: Campus do UniAGES

Cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, História, Letras, Pedagogia e Psicologia – Horário: 19h
2ª Data da Colação de Grau: com solenidade: 07/10/2017 -

Local: Campus do UniAGES

Cursos: Administração; Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem e Matemática – Horário: 19h
3ª Data da Colação de Grau: sem solenidade: 10/10/2017 -

Local: Campus do UniAGES

Cursos: para todos que os alunos optarem por esta modalidade – Horário: 19h
Cientifiquem-se e cumpram-se!
Reitoria do Centro Universitário AGES, em Paripiranga, 5 de agosto de 2017.
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